Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK, které se vztahují na případy, pokud
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů)

Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název příjemce podpory
(realizátora projektu)
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu,
vč. času)
Popis předmětu zakázky:
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KUOK 77852/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/02.0037
Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostí
Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.
ZAKÁZKA NA DODÁVKU ICT TECHNIKY,
SOFTWARE A INTERAKTIVNÍCH UČEBEN
Dodávka ICT techniky, SW a interaktivních učeben
5. září 2013
Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 2987/4, 79601, Prostějov
Mgr. Václav Křupka
Email: reditel@sospo.eu
Tel. č.: 582 341 413
25348418
Nejsme plátci DPH
Mgr. Jan Kazda
email: kazda@presley-tender.cz
tel.č.: +420 734 157 182
Lhůta pro podávání nabídek začíná běžet dne 6. 9. 2013 a
končí dne 16. 9. 2013 v 10:00 hod.
Předmětem zakázky je dodávka ICT techniky, software a
interaktivních učeben, které jsou blíže specifikovány v příloze
č. 2 této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je taktéž
instalace dodávaného software a montáž dataprojektorů a
dalších předmětů interaktivních učeben.
Dodávka bude realizována tak, že veškeré vybavení bude

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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dodáno do sídla zadavatele a tam, kde to uvádí příloha č. 2
této zadávací dokumentace, řádně instalováno a
namontováno. Způsob plnění zakázky stanoví příloha č. 4
(smlouva).
Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč:
Typ zakázky

Lhůta a místo dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Místa dodání/převzetí nabídky:

508.170,1 Kč bez DPH
Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel
používá zákon pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch
podmínkách, které přímo odkazují na přesné ustanovení
zákona, se zadavatelé i uchazeči budou přiměřeně řídit
citovaným ustanovením. Zadavatel je povinen při zadání této
zakázky postupovat pouze dle Příručky pro příjemce finanční
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, verze č. 6 oddíl 7: Postupy pro
zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních
prací z prostředků finanční podpory OP VK.
Termín dodání:
Maximální doba dodávky je stanovena na 15 kalendářních dní
od podpisu smlouvy.
Místo dodání:
Sídlo zadavatele: Rejskova 2987/4, 79601, Prostějov
Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.,
Rejskova 2987/4, 79601, Prostějov

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena – 100%

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů (příloha zadávací
dokumentace).
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel, který předloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
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živnostenské oprávnění či licenci.
Doklady prokazující splnění profesní kvalifikace předloží
uchazeč v prosté kopii. Originály předloží zadavateli vítězný
uchazeč před podpisem smlouvy.

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů upravuje
blíže zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce kontaktní osobu ve
věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Další
povinnosti uchazeče jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými
prostředky, které by umožnily podání nabídky elektronickými
prostředky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být
podány pouze v listinné formě.
Uchazeč stanoví nabídkovou položkovou cenu v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena
položky bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH
a nabídková cena položky včetně DPH, a to jak v krycím listu
(Příloha č. 1 zadávací dokumentace), tak v návrhu smlouvy
(příloha č. 4 zadávací dokumentace). Nabídková cena bude
stanovena jako cena »nejvýše přípustná a konečná zahrnující
veškeré náklady související s veřejnou zakázkou«.
Další požadavky na zpracování nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). – tato ustanovení
jsou součástí závazného vzoru smlouvy (příloha č. 4 zadávací
dokumentace).
Nabídka musí být podána v českém jazyce, nebude obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel uchazečům doporučuje, aby nabídku předložili
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v jednom originále a prosté kopii v písemné - tištěné formě.
Zadavatel dále doporučuje, aby uchazeči svou nabídku
zajistili proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky a
všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovali
vzestupnou číselnou řadou.
Zadávací dokumentace bude zaslána 3 potenciálním
uchazečům a dále bude zveřejněna na webových stránkách
http://www.kr-olomoucky.cz/verejne-zakazky-cl-639.html.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
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